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Welkom .

Deze maand op www.joodsamsterdam.nl

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website

Lepelstraat

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

1 juni - De Lepelstraat wordt beschreven door

dochtersite.

Marga Minco in "Het Bittere Kruid".

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke
veranderingen in de afgelopen maand op de

Bennie Bluhm

site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk 1 juni - Het artikel over boksen is uitgebreid met
om uw tips te ontvangen voor nieuwe

verzetsman Bennie Bluhm.

informatie. Afsluitend; laat ook andere
geïnteresseerden weten dat deze site bestaat.
Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de
wijzigingen en toevoegingen op de website
www.joodsamsterdam.nl en
rotterdam.joodsamsterdam.nl gedurende de
maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
details kunnen inzicht geven over
gebeurtenissen die het waard zijn om vast te
leggen. Uw informatie is welkom via deze link.
Links

Animatie
1 juni - Wie waren de machthebbers in Israël in
de afgelopen 3500 jaar. Te zien via een nieuwe
animatie.
Valkenburgerstraat
De panden van 202 - 210 zijn gerestaureerd en
tot monument verklaard. Een update in de
pagina's over de Valkenburgerstraat wordt
gegeven. Verder zijn deze pagina's opnieuw
opgemaakt, waardoor de leesbaarheid is
verbeterd.
Herinneringen
Herinneringen van Ruben Potts aan de

Rapenburgerstraat voor de oorlog. Deze zijn te
Deze site heeft geen advertenties en heeft geen vinden via deze link.
commercieel karakter. Deze site wil een plek
geven aan de Joodse sporen in Mokum en
Rotterdam en respectvol deze sporen, de
mensen en de gebruiken een plek geven. We
worden graag gelinkt op andere sites, maar
zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op
andere sites, omdat daarvoor geen geld is,
andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld
willen verdienen met dit stuk geschiedenis.
Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn aanvullingen
en verhalen over de besproken gebouwen,
straten en buurten van harte welkom.
Herinneringen aan Artis
Wat zijn uw herinneringen aan het Joodse
karakter van Artis - of aan de onderduik?
Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels
en Duits, maar deze willen we ook vertalen in
het Hebreeuws. We zoeken nog hulp voor
Hebreeuws.
Contact
Alleen per mail

Rebekka Frank
7 juni - Rebekka Frank was de laatste directrice
van het Joods Meisjesweeshuis.
Turnen
15 juni - Een aantal maanden geleden is er al
gesproken over de steenwedstrijden bij turnen.
De stenen - plaquette's. zijn gevonden en
handen in Beekbergen. Foto's van de stenen zijn
opgenomen. Verder ook een foto toegevoegd van
een prijsuitreiking in de turnhal aan de
Passeerdersstraat, met dank aan Benjamin Peleg.
19 juni 100 lezers
Op 19 juni is de mijlpaal van 100 lezers van de
nieuwsbrief bereikt.
Nieuwsbrief juli
In juli verschijnt er geen niewusbrief; deze wordt
met die van augustus gecombineerd.
Meisjesweeshuis
20 juni - Een uitgebreid artikel over het
Meisjesweeshuis op de Rapenburgerstraat 171 is
opgenomen.

en op rotterdam.joodsamsterdam.nl
Niet veel deze maand....
Deze maand niet veel nieuwe bijdragen bij de
Rotterdamse site. In de volgende nieuwsbrief is
er meer informatie.
Animatie
1 juni - Wie waren de machthebbers in Israël in
de afgelopen 3500 jaar. Te zien via een nieuwe
animatie.
19 juni 100 lezers
Op 19 juni is de mijlpaal van 100 lezers van de
nieuwsbrief bereikt.
Nieuwsbrief juli
In juli verschijnt er geen nieuwsbrief; deze
wordt met die van augustus gecombineerd.
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